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A szegénység elleni küzdelem világnapjára

„S míg lesz szegény, / mindig több szegény lesz.”
(József A! ila: Szegény ember szeretője)

Emlékeink raktárában idővel minden esemény megszoko" á kopik. 
Olyanok is, amelyeknek szívet kéne facsarniuk, lidércnyomássá 
kéne növekedniük. Sétálsz az utcán, s mivel nyito"  szemmel te-
szed, sok mindenre rácsodálkozol. Emlékszel még, milyen vihart 
kavart benned, amikor felfedezted az első „újkori” csikkszedőt? 
Szabadulni sem tudtál a látványtól, ami az eltelt két évtized ala"  
lakóhelyed mindennapi látványává csontosult. Gyomorszájba vi"  
ütésekkel ért fel, amikor először botlo" ál az aluljárókban karton-
doboz-fekhelyen háló hajléktalanokba. A lakhellyé berendeze" , 
rongyoktól, kacatoktól, bűztől megközelíthetetlenné te"  telefon-
állások, fülkék sorsába már-már beletörődsz. Félszegen és sután 
oldalt nézel, pont úgy, mint amikor kukabúvárokkal találkozol. A 
koldusok is egyre erőszakosabbak – állapítod meg riadtan. Mos-
tanság nemcsak a lépcsőfeljáróknál üldögélő szelídebb fajtáikkal 
hoz össze a jó- vagy balszerencse, hanem a földala" in mankóval 
böködő, orrod alá aprópénzes tányért tuszkoló, a forgalmas épület-
aljban, vagy zebralelépőn keresztbe fekvő gajdoló-átkozódó, kétes 
tisztaságú társaikkal is. Látod a szurtos képű lurkókat, akiket szü-
leik-rabtartóik – a szánalmat erősítendő – óvoda, iskola, és játszó-
tér helye"  az utcakőre löknek, a porba kényszerítenek, hogy beléd 
vájják esdő képüket. Találkozol hetvenen inneni, anyókává öregült 
bliccelő nénikékkel, kiket ére" ségi öltönyös ellenőrök oktatnak a 
rendre, s láthatsz az üvegvisszaváltók elő"  kínba gyűrt arcú öreg-
embereket is. Sarokról sarokra föl kellene horkannod, érzelmeid 
azonban egyre életlenebbek. Naponta tompulnak, kopnak. 

És amikor már azt hiszed, hogy semmi sem tud a velődig ha-
tolni, hirtelen újra torkon ragad egy pillanat. 

Buszra vársz nyugodtan a megállóban és nézdegélsz. Látod, 
hogy a szembeni szemetes tartályokat egy munkaköréhez túl jól 
öltözö"  kukatúró macerálja. Legalább öt zsák van nála. Szelek-
tív hulladékgyűjtő – fut át agyadon a kaján gondolat. Valóban: 
külön kerül az üveg, a kenyérdarabok, a fa, a fém, a kikotort 
rongyok és a papírnemű is. A könyvekbe belelapoz, s csak utána 
hullatja zsákjai egyikébe. (Könyvek a kukában! Régebben ez is 
jobban mellbevágo" .) A munkálkodó sarkában egy másik ember 
áll. Nyakán-vállán átspárgázo"  reklámszatyrok sokasága. Lám, 
lám, már szárnysegéddel járnak – kedélyeskedsz magadban. Fel-
tűnik, hogy az éppen nem ügyködő férfi  egyre mogorvább, s az 
is, hogy mióta nézed őket, egy árva szót sem válto" ak egymással. 
A kutatást végző szép lassan összeszedi cókmókjait, a zsákmányt 
és a célszerszámokat: drótok, botok, kampók forognak kezében. 
Végül visszahúzza a konténertetőt. Ez legalább tisztességes – in-
dul el egy gondolatod, de jégbe fagy, amikor meredő szemed elő"  
újra nyílik a tető, s az eleddig segéderőnek hi"  férfi  merül alá de-
rékig a már átkutato"  szeméthalomba, majd addig el- és lenéze"  
„kincsek” kerülnek szatyraiba.

De, hisz ezek nem társak! Ez a fi ckó sorban állt! Hosszan, türel-
mesen várta a sorát – döbbensz rá a megrendítő valóságra. Már 
második buszod is elrobog, mire feleszmélsz. Rég nincs senki a 
szemetesnél, de a láto" aktól nem tudsz szabadulni. Hiszed, hogy 
amit lá" ál, alulmúlhatatlan.

Hiszed… egészen másnapig.      
- háes -
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